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Exame Final 1a Época

Nome: No:

Máximo de pontos: 20. Duração: 2h.
Faça o exame na própria folha do enunciado.
Este exame é sem consulta. Não é permitido o uso de calculadoras.

Parte 1–páginas 1 a 7 (8 pontos)

1. (2 pts) O que causa o crescimento do rendimento per capita no longo prazo no

modelo de Solow? Explique.
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(Espaço adicional.)
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2. (2 pts) O modelo de Solow é capaz de explicar a evidência mostrada nos dados

abaixo? Explique.

Pontos: países da OCDE.

Eixo horizontal: logaritmo do PIB per capita em 1960.

Eixo vertical: taxa de crescimento média do PIB per capita entre 1960 e 1985.
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(Espaço adicional.)
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3. (4 pts) Considere uma queda persistente da produtividade total.

a. (2 pts) Descreva os efeitos deste choque na taxa de juro, no salário, na produção,

no trabalho e nos preços. Use os diagramas do mercado de bens, do mercado de

trabalho e do mercado de moeda. Justifique.
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(Espaço adicional.)
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b. (2 pts) Ao lado desta economia, há uma pequena economia aberta. Esta pequena

economia aberta possui saldo de transacções correntes inicialmente igual a zero. Ex-

plique o efeito do choque no saldo de transacções correntes desta pequena economia

aberta. Use o gráfico r × Y .
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Parte 2–páginas 8 a 18 (12 pontos)

Nome: No:

4. (2 pts) Um governo decide reduzir os impostos correntes de forma a combater

uma recessão. Qual será o efeito dessa medida se a equivalência Ricardiana se veri-

ficar? Explique.
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5. (2 pts) Os consumidores numa economia possuem preferências

∞X
t=0

µ
1

1 + ρ

¶t
u (ct) .

Ou seja, os consumidores vão escolher os consumos em cada período para fazer
1

1 + ρ

u0 (ct+1)

u0 (ct)
(1 + r) = 1, onde u0 é a derivada com relação ao consumo e r é a taxa

de juro real. Use este facto, não é necessário resolver o problema de maximização

para responder esta questão.

Considere u (ct) =
c1−σt − 1
1− σ

, σ > 0. Escreva o crescimento do consumo nesta

economia em função de ρ, σ, da taxa de juro nominal R e da taxa de inflação π.

Simplifique com o uso de logaritmos. Interprete.

9



(Espaço adicional.)
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6. (4 pts) Duas economias sofreram um choque positivo no período 2. Os choques

causaram os efeitos abaixo nas taxas de juro. A única diferença entre os choques é

quanto a sua persistência: um choque é permanente e o outro é temporário.

a. (2 pts) Qual economia sofreu o choque permanente e qual sofreu o choque

temporário? Explique.
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(Espaço adicional.)
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b. (2 pts) Qual deve ser o efeito dos choques sobre o investimento ao longo do

tempo em cada economia? Explique.
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(Espaço adicional.)
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7. (4 pts) Um consumidor possui y1 hoje e precisa decidir quanto poupar e quanto

consumir. Ao poupar k2, a produção no período seguinte será de A
√
k2. O problema

de maximização do consumidor é

max
c1,c2,k2

ln c1 + β ln c2

c1 + k2 = y1

c2 = A
√
k2.

a. (2 pts) Obtenha o valor óptimo de k2.
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(Espaço adicional.)
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b. (2 pts) Qual é o efeito em c1 e c2 de um aumento de A? Ilustre graficamente.

Interprete.
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(Espaço adicional.)
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